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  چكيده

آور اشتها ضد اشتها و پپتيددار دو  سيل و گرلين آ۱-نسفاتين. تنظيم اشتها بر هموستاز انرژي تاثير به سزايي دارد: مقدمه
 هفته تمرين ۱۲اثر هدف شناسايي  باحاضر پژوهش . نمايند هستند که نقش مهمي در چاقي و تعادل انرژي ايفا مي

مواد و . دار روي نوجوانان داراي اضافه وزن، صورت گرفت  به گرلين آسيل۱-اي بر نسبت سطح نسفاتين مقاومتي دايره
  بدني ي توده نمايه كيلوگرم؛ ۵۷/۸۳±۶۲/۵ وزن ؛ سال۱۸±۹۲/۰  سنيميانگين (پسر آموز انشد بيست: ها روش

مقاومتي  تمرين ي برنامه. به طور تصادفي در دو گروه شاهد و تجربي قرار گرفتند) مربع متر كيلوگرم بر ۵/۱±۴۸/۲۷
دار،  ، گرلين آسيل۱-نسفاتينسطح . جرا شد ابيشينه  تكرار يك%۶۰جلسه و با شدت ۳  هفته، هر هفته۱۲اي به مدت  دايره

 به دنبال ندنشان دادهاي آماري  تحليل: ها يافته. گيري گرديد انسولين، کورتيزول و هورمون رشد به روش االيزا اندازه
-، نسبت سطح نسفاتين)=۰۲/۰P(دار  گرلين آسيل ،)=۰۰۵/۰P (۱-اي، سطح نسفاتين دايره مقاومتي تمرين هفته ۱۲انجام 

داري  کاهش معني) =۰۵/۰P(دار، و کورتيزول  افزايش معني) =۰۴/۰P(و هورمون رشد ) P=۰۰۸/۰(دار  به گرلين آسيل ۱
داري بين  و همبستگي منفي معني) =۷۹/۰R( و هورمون رشد ۱-داري بين نسفاتين همبستگي مثبت معني. را نشان داد

اي به  دايره مقاومتي رسد تمرين به نظر مي :گيري نتيجه .)≥۰۵/۰P(مشاهده گرديد ) -=۸۷/۰R( و کورتيزول ۱-نسفاتين
 ميان کنش برهم ي نتيجه بنابراين. دار موثر است آسيل گرلين و ۱-طور منظم و با شدت متوسط، بر افزايش سطح نسفاتين

  .داشته باشد نقش بدن وزن و دريافت غذا تنظيم در تواند دار مي آسيل گرلين و ۱-نسفاتين
  

  اضافه وزن نوجوانان، ،اي دار، تمرين مقاومتي دايره  گرلين آسيل،۱-نسفاتين :واژگان كليدي

  ۱۶/۷/۹۲:  ـ پذيرش مقاله۱۳/۷/۹۲: ـ دريافت اصالحيه۲۷/۵/۹۲: دريافت مقاله
  

  مقدمه

افزايش تعداد افراد داراي اضافه وزن، به يک نگراني در 

تخمين زده شده . ي سالمت عمومي تبديل گرديده است حوزه

 از يک و نيم ميليارد نفر از افراد بزرگسال در سراسر بيش

در کشور ايران نيز  ۱.جهان دچار اضافه وزن يا چاقي هستند

 ميليون نفر دچار چاقي ۸ ميليون نفر دچار اضافه وزن و ۱۹

 از راه ۳ چاقي به عنوان بحران سالمت عمومي،۲.باشند مي

ژي  جذب انرژي اضافي، ناكافي بودن انرمانندعواملي 

ي  مصرفي، پايين بودن سطح سوخت و ساز پايه، زمينه

 ها، كاهش فعاليت سمپاتيكي و  ژنتيكي، كاهش اكسايش چربي

که خطر ابتال به  ۴گردد زاي رواني ايجاد مي عوامل استرس

ي قلبي، آرتروز، ديابت  هاي گوناگون از جمله حمله بيماري

هاي  ه را۵.دهد را افزايش مي... ي مغزي و نوع دو، سكته

اي و سيستم عصبي مركزي  ارتباطي بين مسير معدي ـ روده

 ۱-نسفاتين ۶.آيند يك بخش مهم در تنظيم اشتها به شمار مي

نمودند، پپتيدي  كشف را آن ۲۰۰۶سال  در همكاران و اه كه

 و كلسيم  DNAاي است که از پروتئين متصل  اسيدآمينه۸۲
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 ۵۲۰ ايران سممتابولي و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۲اسفند ، ۶ ي شماره, پانزدهمي  دوره

 

سه . شود يپردازش م) NUCB2 (۲-موسوم به نوكلئوبايندين

 تا ۱ بخش (۱-گردد؛ نسفاتين  مشتق ميNUCB2پپتيد مهم از 

 تا۱۶۶ بخش (۳-، نسفاتين)۱۶۳ تا ۸۵ بخش (۲-، نسفاتين)۸۲

در NUCB2) ( ۱- نشان داده شده که نسفاتين۷).۳۹۶

شود كه در تنظيم متابوليك و  هايي از مغز بيان مي بخش

سرم  افت چربي، اين پپتيد در ب۸نمايد، رفتار غذايي مداخله مي

ي گرلين در معده نيز توليد  هاي توليد كننده و در سلول

تواند بر اشتها   خوني مي- و با عبور از سد مغزي۹،۱۰شود مي

 که ۱۲،۱۳ آمينوآسيدي است۲۸ گرلين يک پپتيد ۱۱.تاثير بگذارد

به عنوان و  ۱۴د،شو مي  آزادشکمي/ي معدهاي سلول از بيشتر

 Growth  hormone) ون رشد هورمزاي يک ليگاند درون

secretagogue recePtor) GHS-Rکه ترشح ۱۵،۱۶باشد  مي 

 کورتيزول و هورمون آدرنوكورتيكوتروپين، هورمون رشد

 گرلين در خون به دو شكل، ۱۵.نمايد پروالکتين را تحريک مي

وجود  (Unacylated)  و بدون آسيل(Acylated)دار آسيل

) ۸۰-%۹۰(د در خون  و قسمت اعظم گرلين موجو۱۲دارد

دار از نظر زيستي فعال   شكل آسيل۱۲،۱۳.باشد بدون آسيل مي

۱۳بوده
 و ۱۷،۱۸،تواند از سد مغزي ـ نخاعي عبور نمايد و مي 

اي برخوردار  براي تنظيم و تعادل انرژي از اهميت ويژه

 ي کننده هاي تنظيم  هورمون با تاثير رويورزش ۱۳،۱۷.است

دست دادن وزن  از  انرژي وموجب تعادل منفي ۱۴اشتها

 )مزمن يا حاد( تمرين بدني نشان دادهها   بررسي۱۴،۱۹.شود مي

 ,AgRP, NPY) (پپتيدهاي اشتهاآور و، ها يان غلظت پروتئينب

Ghrelinاشتها ضد  و (Obestatin, Leptin, POMC, CART, 

Visfatin)  مرکزي تحت تاثير هاي محيطي و بافت در را 

 عدم تاثير ي  نمايندهها، برخي پژوهش جنتاي ۲۰.دهد قرارمي

و  ۲۱، بودهمقدار گرلين در حين ورزش يا پس از پايان آن

 آن را گزارش ۲۴ افزايشيا ۲۲،۲۳ كاهش ديگر نيزبرخي

 ۱-سطح نسفاتين تمرين بر فعاليت بدني و اثر از. اند نموده

 توسط پژوهشي در .دسترس نيست  چنداني درهاي داده

پالسمايي  ۱-پاسخ نسفاتين )۲۰۱۰( رانهمکا قنبري نياکي و

 تمرين ي جلسه نسبت به دو  قند،ي کننده هاي تنظيم هورمون و

 بررسي قرار هاي انساني مورد نمونه در هوازي متفاوت، بي

اين تغييرات به   تغييرهاي مشاهده شده،برخالفگرفت که 

 تمرين مقاومتي؛ ترکيب بدني، ۲۰.داري نرسيد معني حد

ها و رشد عضالت را بهبود بخشيده و  ربيساز چ سوخت و

 با توجه ۲۵.دهد فاکتورهاي خطرناک متابوليکي را کاهش مي

 بررسي ارتباط بين تغييرات ۱،۲به شيوع اضافه وزن و چاقي،

ها را در تنظيم  سطح پپتيدها و فعاليت بدني، نقش واقعي آن

 پژوهش ،بنابراين. سازد اشتها و مديريت وزن آشکار مي

 اي  هفته تمرين مقاومتي دايره۱۲اثر   نظر داشتدر حاضر

اي به انجام يك سري حركات كه با فاصله يك  تمرينات دايره(

). گردد شوند اطالق مي استراحت كوتاه، پشت سرهم انجام مي

دار، انسولين،  آسيل گرلين به ۱-نسفاتين سطح نسبت روي

داراي اضافه  نوجوانان در کورتيزول و هورمون رشد را

  .بررسي نمايد نوز

  ها مواد و روش

روش بررسي پژوهش حاضر نيمه تجربي، از نوع 

هاي كاربردي بود و طرح پژوهش از پيش آزمون و  بررسي

و يك گروه تجربي ) تعداد=۱۰(پس آزمون با يك گروه شاهد 

آموزان پسر  ي آماري دانش جامعه. تشكيل گرديد) تعداد=۱۰(

كه مشكل اضافه وزن ي شهرستان رزن بودند  مقطع متوسطه

ها براي تعيين اضافه وزن  ترين روش يکي از متداول. داشتند

ي  ي توده و چاقي در کودکان و نوجوانان استفاده از نمايه

ها توسط قد سنج  به اين منظور ابتدا قد آزمودني.  استiبدن

 ۵/۰ با دقت ، متري سطح زمين نصب شده بود۲كه در ارتفاع 

ها با استفاده از ترازوي   شد و وزن آنگيري متر اندازه سانتي

ي  سپس نمايه.  گرم به دست آمد۱۰۰با دقت ) آلمان(ديجيتال 

بر مجذور قد ) کيلوگرم(ي وزن  ها از رابطه ي بدن آن توده

بندي سازمان  بر مبناي تقسيم. محاسبه گرديد) مترمربع(

 براي BMI ۸۵اضافه وزن بر اساس صدک   iiجهاني بهداشت

 در نمودارهاي ۲۶. ساله تعريف شده است۱۹ تا ۱۰نوجوانان 

CDCجديد رشد 
iii   نيز اضافه وزن و چاقي بر اساس

 براي سن ـ جنس تعريف  ۹۵BMI و ۸۵هاي  صدک

 نفر به صورت داوطلبانه ۲۰ بر اين اساس، تعداد ۲۷.گردد مي

 ، حاضرپژوهش کنندگان در شرکت. و هدفمند انتخاب شدند

 ي بيماري، سابقه فردي،هاي   ويژگياي شامل نامه پرسش

 ميزان فعاليت روزانه را و استعمال سيگار داروي مصرفي،

 ۶ها از نظر جسمي سالم و كمينه از   آزمودني.نمودندتکميل 

ماه گذشته فعاليت ورزشي منظمي نداشته و تا زمان انجام 

ي انجام تمرين منظم با وزنه را  اين پژوهش نيز سابقه

ي دي استروئيداروها حال درمان با افرادي که در. نداشتند

، بيماري عصبي و هاي خاص  بيماريبه بوده، مبتال

هاي  برنامه و داروها ازيا اين که و شناختي بودند  روان

                                                           
i- Body mass index 

ii- World health organization 

iii- Centers for disease control and prevention 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 9

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1587-fa.html


 همكارانو حسن توسلي   دار  و گرلين آسيل۱اي بر سطح نسفاتين ـ  اثر تمرين مقاومتي دايره ۵۲۱

 

كم چرب، كم چربي، پر (هاي غذايي خاص  ، رژيمکاهش وزن

. استفاده كرده بودند، از پژوهش کنار گذاشته شدند) پروتئين

 ها  آندينلاو و ها يآزمودن از نيتمر ي برنامهشروع  قبل از

ها به صورت  شد، سپس آزمودني گرفته ي کتبي نامه تيرضا

) تعداد=۱۰(و تجربي ) تعداد=۱۰(تصادفي در دو گروه شاهد 

 چربي )كاالفايت ـ آمري(با استفاده از كاليپر . قرار گرفتند

ي سه سر بازويي، شكم  ي عضله ناحيه(زيرپوستي سه ناحيه 

گيري شد و درصد چربي بدن با استفاده از  اندازه) و ران

). ۱جدول ( به دست آمد اي جكسون و پوالك فرمول سه نقطه

 حرکت ۹ي نهيشيب  تکرارکي ي مقدارهاييجلسه آشنا  دويط

 ۲۸ليفرمول ذ استفاده از  بايگروه تجرب استفاده در مورد

  . شدنييتع

  

  

هـاي    گـروه  سـنجي   تن و   آمارنگاريهاي     شاخص -۱جدول  
  *شاهد و تجربي

  ها ه گرو/زمان
گروه شاهد 

  )۱۰=تعداد(

گروه تجربي 

  )۱۰=تعداد(

      )سال(سن 

  ۱۸±۹۴/۰  ۱۸±۹۴/۰  پيش آزمون

      )متر سانتي(قد 

  ۵/۱۷۵±۷۷/۴  ۵/۱۷۳±۴۲/۵  پيش آزمون

      )كيلوگرم(وزن 

  ۶۵/۸۴±۵۲/۴  ۴۸/۸۲±۶۱/۶  پيش آزمون

  ۵۷/۸۴±۵۰/۴  ۶۳/۸۳±۴۸/۶  پس آزمون

ي بدن  تودهي  نمايه

  )كيلوگرم بر مترمربع(
    

  ۲۱/۲۷±۰۳/۱  ۴۲/۲۷±۶۵/۱  پيش آزمون

  ۱۹/۲۷±۲۳/۱  ۷۷/۲۷±۵۴/۱  پس آزمون

      درصد چربي بدن 

  ۸۸/۲۲±۹۵/۴  ۷۵/۲۳±۲۱/۴  پيش آزمون

  †۴۳/۲۱±۳۰/۴  ۳۶/۲۳±۶۰/۴  پس آزمون

ار د  تفـاوت معنـي  ي  نـشانه † . انـد    بيان شده  معيارانحراف  ± اعداد برحسب ميانگين    *

)۰۵/۰P<(      نسبت به پيش آزمون )بررسـي تغييـرات    درهاي آزمون تي وابـسته     يافته

  ).درون گروهي

  

 هر ، هفته۱۲  به مدتي تجربگروهدر پژوهش حاضر، 

  تکرارک ي%۶۰ شدت با  جلسهک يروز هر و روز ۳ هفته

 استفاده از  باني تمري برنامه .پرداختند ني تمربه نه،يشيب

 .گرديد ي طراحي ارهيگاه به صورت دادست و  آزاديها وزنه

 يقيقا  پا،پرس نه،ياستفاده شامل پرس س حرکات مورد

خم   بازو،شدن ازشدن زانو، ب باز  سر،يپرس باال نشسته،

جلسه  هر .ودب درازونشست و خم شدن بازو شدن زانو،

 به شده عنوان حرکت ۹ هر دايره، در و  دايره۳ شامل

 حرکت انجام زمان مدت. گرفت  انجام سرهم پشت صورت

 حرکت دو بين استراحت زمان ،)تکرار ۸-۱۲ (ثانيه ۳۰ مدت

 ثانيه ۱۲۰ دايره دو بين استراحت زمان و ثانيه ۳۰ متوالي نيز

 ۵۰-۵۵ تمرين جلسه هر زمان مجموع. شد گرفته نظر در

 کار بدون و سبک بسيار کردن گرم دقيقه ۱۵ -۲۰ (دقيقه

 .بود) کردن سرد دقيقه ۵ نه،وز با تمرين دقيقه ۳۰مقاومتي،

اي طراحي شد كه بعد از هر چهار  اصل اضافه بار به گونه

 يك تكرار بيشينه براي هر فرد در هر آزمونهفته تمرين، 

شد و مقدار وزنه بر اساس آن تنظيم  ايستگاه انجام مي

  ۲۹،۳۰.گرديد مي

ي تمرين   ساعت قبل از اولين جلسه۲۴گيري خون،   نمونه

هاي  ي تمرين از آزمودني  بعد از آخرين جلسه ساعت۴۸و 

 غذايي بر ي به دليل تاثير نوع ماده. هر دو گروه، به عمل آمد

ي  هاي اثرگذار بر اشتها، تغذيه سطح پالسمايي هورمون

گيري، از نظر   نمونهي ، قبل از هر مرحله)شام(ها  آزمودني

 ۳۰.نوع، مقدار و زمان مصرف آن، يكسان در نظر گرفته شد

گيري صرف شد و پس از  قبل از نمونهو  ۲۰ در ساعت شام

گيري در حالت ناشتا  ها تا زمان انجام نمونه آن آزمودني

گيري و به منظور كنترل  براي مشابه بودن زمان نمونه. بودند

ي ــريتم شبانه روزي، نمونه گيري در ابتدا و انتهاي بررس

ري ــلوگيور جـــبه منظ.  صبح انجام گرفت۷:۳۰در ساعت 

زها، ااي مورد سنجش توسط پروتـــه از تخريب مولکول

) مخلوط(ل ــاوي کوکتـــهاي ح هـــري در لولـــگي نمونه

 ي در هر لوله. انجام شد) آمريکاـ گولدبيو(پروتئازي  آنتي

 از محلول به دست آمده را ريخته و  λ۱۰۰آزمايش مقدار 

ي افراد در ليتر خون از وريد بازوي  ميلي۱۰سپس مقدار 

ي حاوي محلول  وضعيت نشسته، گرفته و در داخل لوله

 دور در دقيقه ۲۰۰۰ دقيقه با ۱۰سپس به مدت . ريخته شد

سرم تهيه شده به آزمايشگاه مركز غدد و . سانتريفيوژ گرديد

 ايران انتقال داده شد و براي تعيين غلظت متابوليسم

ل و هورمون دار، انسولين، کورتيزو آسيلگرلين ، ۱-نسفاتين

. داري گرديد گراد نگه ي سانتي   درجه-۸۰رشد، در دماي 

 پالسما به روش االيزاي ساندويچي و با ۱-سطح نسفاتين

)  Cusabio Biotechچين ـ(استفاده از كيت انساني 

 در پيكوگرم ۸۱/۷ روش اين  حساسيت.شد گيري اندازه

 %۶/۷ آزموني درون تغييرات ضريب درصد و بود ليتر ميلي

  )كيلوگرم( وزن 

  ۰۲۷۸/۱ -)تكرار×۲۷۸/۰(
  يك تكرار بيشينه =
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دار پالسما به روش االيزاي   سطح گرلين آسيل.گرديد تعيين

 ,Biovendorآلمان ـ(ساندويچي و با استفاده از كيت انساني 

Heidelberg  (۸۱/۷ روش اين  حساسيت.گرديد گيري اندازه 

 درون تغييرات ضريب درصد و بود ليتر ميلي در پيكوگرم

 روش طتوس پالسما انسولين سطح. شد تعيين% ۴/۸ آزموني

آلمان ـ ( انساني كيت از استفاده با و ساندويچي االيزاي

DRG, Marburg (۷۶/۱ روش اين حساسيت. شد گيري اندازه 

 درون تغييرات ضريب درصد و بود ليتر ميلي در ميكروواحد

 روش نيز به کورتيزول  سطح.گرديد تعيين% ۵/۵ آزموني

نادايي انساني کا كيت از استفاده با و ساندويچي االيزاي

)  Diagnostics Biochem, Canada Inc, Ontarioكانادا ـ(

 ميکروگرم در ۴/۰ت اين روش ـحساسي. ري شدــگي اندازه

آزموني   بود و درصد ضريب تغييرات درونليتر صد ميلي

 روش به رشد هورمون سطح ،چنين هم. تعيين شد% ۴/۶نيز 

ادا كان(انساني  كيت از استفاده با و ساندويچي االيزاي

. گرديدگيري  اندازه) Diagnostics Biochem, Ontarioـ

ليتر بود و درصد  وگرم در ميليــ نان۲/۰حساسيت اين روش 

  .تعيين شد% ۱/۷آزموني  نيز  ضريب تغييرات درون

 کسب شده يها  دادهعينرمال بودن توز  ازنانياطم پس از

 ،يفراوان درصد از رنوف،ياسم ـ توسط آزمون کولموگروف

 ي فرديها يژگي وفي توصيبرا انحراف استاندارد  ونينگايم

مستقل براي بررسي تغييرات بين گروهي و  يآزمون ت از و

بررسي تغييرات درون  از آزمون تي وابسته به منظور

افزار  ي آماري توسط نرم محاسبه. دي گرداستفادهگروهي 

SPSSهاي  بودن تفاوت دار معني.  انجام گرفت۱۸ي   نسخه

 .گرديد محاسبه ) ≥۰۵/۰P (سطح در اه داده

  ها يافته

 همسان نظر از كنترل گروه و تمرين گروه ي پايه شرايط

 كه دهد مي نشان ها داده در متغيرهاي پژوهش سازي

، ۱-نسفاتين متغيرهاي نظر از كنترل و تمرين هاي گروه

 و هورمون رشد در دار، انسولين، كورتيزول گرلين آسيل

 دو داري در معني تفاوت و بودند كساني هم با پايه شرايط

  . نگرديدمشاهده  گروه

 دهد مي حاضر نشان پژوهش از آمده به دست هاي  يافته

 افزايش منجر به اي دايره مقاومتي تمرين هفته ۱۲که 

دار  آسيل ، گرلين)=۰۰۵/۰P( ۱-نسفاتين داري در سطح معني

)۰۲/۰=P(دار   به گرلين آسيل۱- نسبت سطح نسفاتين

)۰۰۸/۰=P (رشد  و هورمون)۰۴/۰=P(کاهش چنين  هم.  گرديد

 گروه در) =۰۵/۰P(داري درسطح پالسمايي کورتيزول  معني

  تفاوت)P=۸۳/۰(انسولين  ميزان مشاهده شد ولي تجربي

  .نداد نشان داري را معني

دار، انـسولين، کـورتيزول و        به گرلين آسـيل    ۱-دار، نسبت سطح نسفاتين     ، گرلين آسيل  ۱- غلظت پالسمايي نسفاتين   -۲جدول  
  *اي  هفته تمرين مقاومتي دايره۱۲هورمون رشد، قبل و بعد از 

 SIG  گروه تجربي  گروه شاهد  ها گروه/زمان

                )ليتر پيكوگرم در ميلي (۱-نسفاتين

  ۱۰/۲۵±۴۸/۶  ۹۰/۲۹±۷۲/۸  پيش آزمون

  ۹۶/۳۸±۰۷/۷  ۵۳/۳۳±۹۳/۶  پس آزمون
۰۰۵/۰†  

      )ليتر پيكوگرم در ميلي(دار  گرلين آسيل

  ۵۷/۶±۲۷/۰  ۶۹/۶±۶۳/۰  پيش آزمون

  ۷۲/۷±۹۹/۰  ۴۰/۷±۴۰/۰  پس آزمون
۰۲/۰†  

      )دار  به گرلين آسيل۱نسفاتين ـ (نسبت سطح 

  ۳۸/۳±۸۵/۰  ۳۴/۳±۴۴/۱  پيش آزمون

  ۳۴/۵±۹۴/۰  ۰۹/۴±۹۱/۰  پس آزمون
۰۰۸/۰‡†  

      )ليتر ميكروواحد در ميلي(انسولين 

  ۱/۱۶±۷۲/۵  ۰۶/۱۵±۸/۵  پيش آزمون

  ۷۶/۱۶±۶۲/۳  ۱۶/۱۵±۶۹/۳  پس آزمون
۸۳/۰  

      )ليتر صد ميليميكروگرم در (كورتيزول 

  ۲۰/۱۰±۳۱/۳  ۳۲/۷±۹۸/۰  پيش آزمون

  ۴۶/۷±۸۷/۰  ۸۳/۶±۹۶/۲  پس آزمون
۰۵/۰†  

      )ليتر نانوگرم در ميلي(هورمون رشد 

  ۴۵/۰±۱۹/۰  ۴۳/۰±۲۶/۰  پيش آزمون

  ۶۶/۰±۱۳/۰  ۵۸/۰±۲۸/۰  پس آزمون
۰۴/۰†  

 ‡ ،بررسي تغييرات درون گروهي درهاي آزمون تي وابسته  يافته(باشد  دار مي از نظر آماري معني )>۰۵/۰P( مقدار† . اند انحراف استاندارد بيان شده± ميانگينبه صورتاعداد *

  )بين گروهيدر بررسي تغييرات مستقل  يآزمون تنتايج (باشد  دار مي از نظر آماري معني) >۰۵/۰P( مقدار
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 همكارانو حسن توسلي   دار  و گرلين آسيل۱اي بر سطح نسفاتين ـ  اثر تمرين مقاومتي دايره ۵۲۳

 

هيچ  اي،  هفته تمرين مقاومتي دايره۱۲به دنبال انجام 

  BMIو) P=۷۵/۰(اي در وزن بدن  تغيير قابل مالحظه

)۶۵/۰=P(۱-داري بين نسفاتين همبستگي مثبت معني.  رخ نداد 

 و ۱-نسفاتين و ميان) P>۰۵/۰ و=۸۲/۰R(دار  و گرلين آسيل

، اما بين  وجود داشت)P>۰۵/۰ و R=۷۹/۰(رشد  هورمون

 و R=۲۷/۰(داري   و انسولين ارتباط معني۱-نسفاتين

۰۵/۰<P (داري بين   همبستگي منفي معني،چنين هم. ديده نشد

مشاهده ) P>۰۵/۰ و -=۸۷/۰R( و کورتيزول ۱-نسفاتين

  .)۲ جدول (گرديد

  بحث

اي   هفته تمرين مقاومتي دايره۱۲در پژوهش حاضر تاثير 

 انسولين، کورتيزول و دار، ل، گرلين آسي۱-بر سطح نسفاتين

 تمرين داد نشان ها يافته. گرديد گيري اندازه رشد هورمون

 ، گرلين۱-نسفاتين  هفته، سطح۱۲به مدت  اي دايره مقاومتي

دار و   به گرلين آسيل۱-دار، نسبت سطح نسفاتين آسيل

دهد و سبب  مي داري افزايش معني به طور را رشد هورمون

 پالسمايي کورتيزول در گروه داري در سطح کاهش معني

 تفاوت گروه دو هر انسولين نيز در ميزان .گردد تجربي مي

داري در  چنين کاهش معني  همكند، را ايجاد نميداري  معني

درصد چربي بدن مشاهده شد كه سبب افزايش قدرت و حجم 

 تاكنون. عضالني در افراد كم تحرك داراي اضافه وزن گرديد

 سطح بر ورزشي هاي تمرين انجام مورد هايي در پژوهش

 انجام موجودات و ساير انسان هاي آزمودني پالسمايي گرلين

ليدي  و   ۲۱-۲۴.اند را گزارش نموده متفاوتي هاي يافته كه گرفته

ي  با بررسي اثر ترکيبي تمرين و مداخله) ۲۰۰۴(همکاران 

داري بين سطح گرلين و  ي معکوس معني رژيم غذايي، رابطه

) ۲۰۰۹( ميرزايي و همکاران ۳۱.ندوزن مشاهده نمودتغييرات 

زنان چاق را به ) دار و بدون آسيل آسيل(نيز سطح گرلين 

ها،   هفته تمرين هوازي بررسي نمودند که يافته۸دنبال 

دار گرلين بدون آسيل را نشان داد، درحالي که  افزايش معني

.داري کاهش يافت ها به صورت غير معني وزن آزمودني
۳۲ 

، در )۲۰۱۰(زم به يادآوري است قنبري نياکي و همکاران ال

ي تاثير يک جلسه  تنها پژوهش صورت گرفته در زمينه

هاي   در نمونه۱-فعاليت شديد کوتاه مدت بر سطح نسفاتين

داري در پاسخ به فعاليت ورزشي  انساني، تغييرات معني

  ۲۰. مشاهده نکردند۱-هوازي در مقادير نسفاتين بي

، مقادير )۲۰۱۰(هاي رامانجانيا و همکاران  تهبراساس ياف

ي   در گردش خون همبستگي مثبتي با نمايه۱-نسفاتين

 اما در اين پژوهش برخالف افزايش ۱۱ي بدن دارد، توده

اي در   پالسما هيچ تغيير قابل مالحظه۱-دار نسفاتين معني

هاي  تمرين ).>۰۵/۰P(مشاهده نشد BMI  ووزن بدن 

 عضله و كبد ATPبا كاهش گليكوژن و مدت  ورزشي طوالني

به (مدت  هاي طوالني  گزارش گرديده تمرين۳۳.همراه است

 سبب افزايش ،) که کاهش وزن اتفاق افتاده باشدهنگاميويژه 

هنوز . شوند سطح گرلين در افراد داراي اضافه وزن مي

کاهش وزن براي افزايش / ي تعادل انرژي منفي ميزان آستانه

، با )۲۰۰۹( قنبري نياکي و همکاران ۳۴.ده استگرلين تثبيت نش

ها، بين سطح   هفته تمرين هوازي روي موش۶بررسي اثر

ها تفاوت  گلوکز و انسولين پالسماي خون و وزن آزمودني

۳۵.داري را مشاهده نکردند معني
 

تمرين و فعاليت بدني، تعادل و هموستاز انرژي را در 

انرژي سلول داخل سلول عضالني به هم زده، تقاضاي 

دهد، به طوري كه در  را افزايش مي)  و گليكوژنATPشامل (

به (ي اكسيژن مصرفي  بيشينه  %۸۰ تا۶۰هاي با شدت  تمرين

، ذخاير انرژي )ويژه اگر به مدت يك يا چند هفته تكرار شوند

به احتمال زياد تغيير . شوند سلول دچار كاهش و تخليه مي

ژن و عدم بازسازي كامل ي گليكو در تعادل انرژي و تخليه

 موجب ترشح گرلين و ATPي مرتبط با ساخت  ذخيره

ي  افزايش رفتار دريافت غذا و نيز جبران ذخاير از دست رفته

   ۳۶.گردد گليكوژن مي

 پروتئين ضد اشتهايي است که در بافت چربي ۱-نسفاتين

بيان اين پروتئين به شدت . شود بيان و در پالسما يافت مي

هاي   اين پپتيد در سلول۱۱.داردقرار ضعيت تغذيه وتحت تاثير 

 ۳۷.شود ي گرلين در معده نيز توليد مي توليد کننده

 با گرلين ۱-هاي اخير تمرکز و جمع شدن نسفاتين  پژوهش

چنين ممکن   هم۳۷،۳۸.اند داده شکمي نشان/ معديي را در ناحيه

ي گرلين   در مهاراشتهاي القا شده به وسيله۱-است نسفاتين

هاي گرسنه  دار که به صورت محيطي به موش غير آسيل

  ۳۹.تجويز شده، اثر داشته باشد

 از آنجا که شدت فعاليت ورزشي بر هزينه کرد انرژي 

هاي با شدت کم  ها تاثير دارد و تمرين استراحتي و آديپوکين

ي انرژي  هاي با شدت باال، هزينه و متوسط نسبت به تمرين

اي   هفته۱۲ي  رسد اين برنامه ه نظر مي ب۴۰تمريني بااليي دارد،

ي انرژي بيشتري بوده بر  با شدت پايين که نيازمند هزينه

 داري را در  تاثيرگذار باشد و تغييرات معني۱-سطح نسفاتين

دار نسبت سطح  با توجه به افزايش معني. آن ايجاد نمايد

 بين دار معني مثبت دار و همبستگي  به گرلين آسيل۱-نسفاتين
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 ۵۲۴ ايران سممتابولي و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۲اسفند ، ۶ ي شماره, پانزدهمي  دوره

 

، به نظر )P>۰۵/۰و  R=۸۲/۰ (دار آسيل گرلين و ۱-اتيننسف

تواند در مهار عمل اشتهايي   مي۱-رسد اين تغيير نسفاتين مي

ي برهم کنش   و نتيجه۲۰القا شده توسط گرلين موثر باشد،

 با ژن گرلين، در تنظيم و تعديل غذاي ورودي ۱-بين نسفاتين

 و ز گائو نيسوي ديگر  از ۳۸.و وزن بدن نقش داشته باشد

 و گرلين بين تعادل اند گزارش کرده )۲۰۰۷(همکاران 

 و وزن کنترل انرژي، تنظيم در مهمي نقش ابستاتين

ابستاتين نيز دو پپتيد  و  گرلين۴۱.دارد چاقي پاتوفيزيولوژي

 واحد ژن يک باشند که توسط مي اشتها ضد و آور اشتها

 غير و دار آسيل گرلين از  گذشته۴۲.شوند مي رمزدهي

 با متقابل اثر عمل در است ممکن معدي ۱-نسفاتين دار، آسيل

 هاي سلول در شده داده  نشان.نمايد مشارکت ابستاتين

گرلين،  با NUCB2/۱- نسفاتينيmRNA  معدي، ـغددي

 در ۱-ارهاي افزايش نسفاتينسازوک ۳۸.دارند يـــبيان هم

 ايش افز،بنابراين. اي ناشناخته است  مقاومتي دايرههاي تمرين

 تواند مي دار، آسيل گرلين به ۱-نسفاتين سطح نسبت دار معني

 دار آسيل گرلين توسط شده القا اشتهايي عمل مهار با مرتبط

چنين به نظر  هم. گردد برقرار بدن هموستاز حالت تا باشد

هاي برگشت به حالت اوليه  دوره رسد اثر شدت فعاليت و مي

ها با   در بافت۱-پس از تمرين بر بيان و غلظت نسفاتين

 به الزم .باشد  متفاوت، متغير ميATPمحتواي گليکوژني و 

 نـــگرلي سطح دــان داده نشان اــه پژوهش است يادآوري

 افزايش برابر دو به طور تقريبي ناشتا حالت در پالسمايي

-نسفاتين درصدي ۱۸ کاهش به ناشتايي ،چنين هم ۴۳يابد، مي

 ممکن پژوهش حاضر، در  بنابراين۴۴.شود مي منجر سرم ۱

) هاي اين پژوهش نيز بود که يکي از محدوديت(ناشتايي  است

 با اما باشد، گذار تاثير گرلين  سطح بر گيري نمونه هنگام

 مسئله اين تاثيرگذاري ،۱-دار نسفاتين معني افزايش به توجه

 .رسد مي نظر به بعيد پپتيد، اين سطح بر

 تحت تاثير ۱-نسفاتينها از جمله  مقدار ترشح آديپوکاين

گيرد  هاي التهابي و انسولين قرار مي ينرژيم غذايي، سايتوک

برخي . تنظيم اشتها و مصرف انرژي نقش دارد که در

، انسولين و α-TNF ،IL-6اند  ها نيز نشان داده بررسي

 را در ۱-دگزامتازون، پروتئين بين سلولي و بيان نسفاتين

در اين پژوهش بين  ۱۱.دهند ها افزايش مي برخي سلول

داري مشاهده نگرديد   و انسولين ارتباط معني۱-نسفاتين

)۲۷/۰=R ۰۵/۰ و<P(دار هورمون رشد  ، اما افزايش معني

 ۱-نــمشاهده گرديد که همبستگي بااليي با سطح نسفاتي

سلولي،  ايمني شناسي بافتي ـ. )P>۰۵/۰ و R=۷۹/۰(داشت 

ي  سين، رهاکنندهتو تجمع نسفاتين را با وازوپرسين، اکسي

ي هورمون  دهــ، رهاکنن)TRH(د ـــون تيروئيـــورمــه

ي  ، سوماتواستاتين و رهاکننده)CRH(ن ــکورتيکوتروپي

) PVN(هاي جانبي بطني  را در هسته) GRH(هورمون رشد 

اند بين سطح   برخي پژوهش ها بيان کرده۴۵.نشان داده است

جود دارد؛ به ي مستقيمي و  و کورتيزول رابطه۱-نسفاتين

در پژوهشي مشاهده ) ۲۰۱۰(که کونزول و همکاران  طوري

 سبب افزايش سطح ۱-نمودند تزريق مرکزي نسفاتين

 اما در اين پژوهش ۴۶،شود ها مي آدرنوکورتيکوتروپين

 و کورتيزول ۱-داري بين نسفاتين همبستگي منفي معني

، که با توجه به )P>۰۵/۰ و-=۸۷/۰R(مشاهده گرديد 

رسد بيان و   به نظر مي۱۱اي رامانجانيا و همکاران،ه يافته

 ممکن است از مسيرهاي مختلفي تنظيم ۱-ترشح نسفاتين

دار  معني افزايش و دار کورتيزول معني به عالوه کاهش .شود

 ايجاد و کاتابوليکي حالت کاهش در تواند مي رشد، هورمون

 ايجاد سبب و داشته موثري نقش در بدن آنابوليکي شرايط

 بهبود جسماني، عملکرد افزايش ،فيزيولوژي هاي طابقت

 اضافه داراي افراد در عضالني قدرت افزايش و بدني ترکيب

  .گردد وزن

هاي قابل عنوان در پژوهش حاضر  يكي از محدوديت

 )شاهد و تمرين (گروه دو هر در ها آزمودني غذايي رژيم

 ي هوسيل به NUCB2/۱-نسفاتين رهايي و بيان زيرا. باشد مي

و ميزان ترشح آن ممکن  ۳۷،شود مي تنظيم اي تغذيه هاي حالت

 ميزان  به همين دليل۱۱.است تحت تاثير رژيم غذايي قرارگيرد

در طول اجراي دوره ثابت و به طور  ها آن دريافتي كالري

) روزي شبانه مدرسه خوابگاه غذايي ي برنامه (تقريبي يكسان

. نبود آن كنترل به قادر دقيق گر به طور پژوهش بود، اما

توان به   مي پژوهش حاضرهاي  از ديگر محدوديت،چنين هم

ي تيروئيد به عنوان يک هورمون موثر در روند  عملکرد غده

تواند بر ترشح  ساز اشاره نمود که مي سوخت و

  .هاي بررسي شده در اين پژوهش تاثيرگذار باشد هورمون

که به طور خالصه پژوهش حاضر اولين پژوهشي است 

 را در شرايط استراحت و پس از تمرين ۱-سطح نسفاتين 

نشان داد تمرين و  ،بررسي نموده) هفته۱۲(طوالني مدت 

 پالسما تاثير ۱-منظم و با شدت متوسط، روي سطح نسفاتين

 چاق افراد به طور كلي که اين به توجه با. داري دارد معني

عمل  و دارند لپتيني حساسيت کاهش كمينه يا لپتيني مقاومت

 باشد، انرژي تاثيرگذار مي کرد هزينه افزايش در ۱-نسفاتين

 توان حاضر مي پژوهش از به دست آمده هاي يافته براساس
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 پيشنهاد به تازگي که چاقي در درمان ۱-نسفاتين نقش به

اي، سبب کاهش  مقاومتي دايره تمرين .بود اميدوار ۳۷شده،

دار،  لين آسيلذخاير انرژي بدن شده و با افزايش ترشح گر

. شود منجر به تحريك رفتار دريافت غذا و تعادل انرژي مي

 نيز مي تواند مرتبط با مهار عمل اشتهايي ۱-عمل نسفاتين 

دار باشد تا حالت هموستاز بدن  القا شده توسط گرلين آسيل

  .برقرار گردد

هاي بيشتري بايد صورت گيرد تا سازوكار اثر   پژوهش

. هاي ورزشي آشکارتر گردد ه فعاليتاين پپتيد در واکنش ب

هاي آينده با سعي بر کنترل  گردد در پژوهش پيشنهاد مي

ها، پپتيدهاي اثرگذار بر اشتها  ي آزمودني ي تغذيه  جانبهتمام

هاي  ، عوامل التهابي و آديپوکين)اشتها آور و ضد اشتها(

  .زمان مورد بررسي قرار گيرد بافت چربي، به طور هم

ي علوم غدد  ژوهش حاضر با حمايت پژوهشكدهپ: يسپاسگزار

 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي صورت متابوليسمريز و  درون

ريز و تمام  ي علوم غدد درون به اين وسيله از پژوهشکده. گرفت

  .گردد ميهاي عزيز، تشكر  آزمودني
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Abstract 
Introduction: Appetite influences energy homeostasis. Nesfatin-1 and Acylated ghrelin are 

orexigenic and anorexigenic peptides that play an important role in obesity and energy balance. 
The purpose of this study was to determine the influence of one cycle circuit resistance training on 
the Nesfatin-1 to Acylated ghrelin ratio in adolescent overweight. Materials and Methods: Twenty 
male students, age 18±0.92 years, weight 83.57±5.62 kg and BMI 27.48±1.5 kg/m2 (mean ±SE) were 
randomly allocated to the intervention and control groups. Subjects performead circuit-resistance 
training protocol with 60% 1RM, 3 sessions per week for 12 weeks. Levels of Plasma Nesfatin-1, 
Acylated ghrelin, Cortisol, Insulin and Growth hormone, were measured using the ELISA method. 
Results: Results revealed that after 12 weeks circuit resistance training, Nesfatin-1 (P=0.005), 
acylated ghrelin (P=0.02), the Nesfatin-1 to Acylated ghrelin ratio (P=0.008) and growth hormone 
(P=0.04) levels increased in the plasma significantly whereas cortisol (P=0.05) decreased 
significantly. A significant positive correlation (R=0.79) was found between Plasma Nesfatin-1 and 
GH whereas a significant negative correlation (R=-0.729) was seen between Plasma Nesfatin-1 and 
cortisol (P≤0.05). Conclusions: It seems that frequent circuit resistance training with moderate 
intensity increases levels of Nesfatin-1 and Acylated ghrelin, indicating that interaction between 
Nesfatin-1and acylated ghrelin may has a role in food intake and body weight modulation. 
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